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Filosofia

• Arlo teorikoa eta aplikatuaren arteko zubia

• Kalitatea

• Berrikuntza
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• Berrikuntza

• Lankidetza



Jatorria

• Gaian interesa

• Aurrekaria: Perspektiba eta prospektiba.
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• Aurrekaria: Perspektiba eta prospektiba.

• Gutxieneko oinarri teorikoaren beharra



Helburua(k)

Tresna bat sortzea:

– Fenomeno konplexua modu sinplean irudikatzen duena

– Hausnarketa partekatua oinarri duena (adituak, arituak eta gazteak)
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– Hausnarketa partekatua oinarri duena (adituak, arituak eta gazteak)

– Aplikazio praktikorako erabilgarria

– Gazteen erabileran interesa duen edozein hartzailerentzat baliagarria

– Orokorra eta, aldi berean, moldagarria



Urratsak

1)                      

ADITU / ARITUEN 

HAUSNARKETA

2) 

GAZTEEN 

HAUSNARKETA
3) 

BATERATZEA eta

ONDORIOAK 
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Zure ustez zein aldagaik dute eragina 12-30 urte bitarteko

gazteek eremu ez formaletan duten hizkuntza erabileran?



Ondorioetako batzuk

• Korapiloa

• Antzekoak

www.soziolinguistika.org/gazteak5

• Gazteak bakoitzarenetik

• 3 harreman sare nagusi



MAILA 

MAKROSOZIALA

MAILA 

MIKROSOZIALA

HIZKUNTZAREKIKO 

GIZARTE 

PERTZEPZIOA

EGOERA  

HARREMAN 

SAREETAKO 

HIZKUNTZA 

ARAUAK ETA 

INPUT 

MEDIATIKOAK

PERTSONA ETA 

TALDE 

ERREFERENTEAK

KONTSUMO 

ESKAINTZA 

(PRODUKTUAK 

ETA 

ZERBITZUAK)

TESTUINGURU 

POLITIKOA
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MAILA 

INDIBIDUALA
IDENTITATE 

KOLEKTIBOAK

JARRERA ETA 

PORTAERAK

EGOERA  

SOZIOLINGUISTIKOAREKIKO 

GIZARTE PERTZEPZIOA

ARAUAK ETA 

OHITURAK

HIZKUNTZA

GAITASUNA

HAURTZAROKO 

HIZKUNTZA 

INGURUNEA



Nola erabili? 

• Diagnosia

• Plangintza: Helburuak eta lehentasunak
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• Ebaluazioa

• Fenomenoaren azalpena



Jarraipena

FAKTOREEN 

AZTERKETA 

proiektua

ZABALPENA GIDA
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ESKU 

HARTZEA

IKERKETA



Eskerrik 

asko

zuen 

a.basurto@soziolinguistika.org

943 592556
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zuen 

arretagatik!
www.soziolinguistika.org/gazteak



TESTUINGURU 

POLITIKOA

•Marko legala (hizkuntzaren 

estatus legala)

•Instituzioen hizkuntzarekiko 

jokaera

•Beste erakundeen 
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•Beste erakundeen 

hizkuntzarekiko jokaera 

(alderdiak, gizarte 

mugimenduak, elkarteak,…)



INPUT 

MEDIATIKOAK

•Publizitatea/ marketinga

•Hedabideak eta kultur 

kontsumoa

•Informazio eta 

www.soziolinguistika.org/gazteak

•Informazio eta 

komunikazio 

teknologiak (IKT)

•Moda eta joerak



KONTSUMO 

ESKAINTZA 

(produktuak eta 

zerbitzuak)

•Euskarazko produktu 

eskaintza

•Euskarazko zerbitzu 

eskaintza

www.soziolinguistika.org/gazteak

eskaintza

•Euskararen erabilera 

sustatzera bideratutako 

produktu eta zerbitzuak



PERTSONA ETA 

TALDE 

ERREFERENTEAK

•Gizartean 

erreferentzia diren 

pertsonen jokaera

•Ingurune hurbileko 

erreferentziazko 

www.soziolinguistika.org/gazteak

erreferentziazko 

pertsonen jokaera



EGOERA 

SOZIOLINGUISTIKOAREKIKO 

GIZARTE PERTZEPZIOA

•Euskararen bilakaera historikoari 

buruzko pertzepzioa

•Euskararen egungo egoera 

soziolinguistikoari buruzko 

pertzepzioa
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•Euskararen etorkizunari buruzko 

pertzepzioa

•Euskararen erabileraren aurrean 

dauden jarrera eta jokaeren 

pertzepzioa. Hizkuntza 

gatazkarekiko hurbiltasuna.



HIZKUNTZAREKIKO

GIZARTE 

PERTZEPZIOA

•Euskaldunaren irudia 

(hiztunei lotutako baloreak, 

aurreiritziak ,…)

•Euskararen irudia

• Hizkuntzaren berezko 
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• Hizkuntzaren berezko 

balio sinbolikoa

• Hizkuntzaren berezko 

balio instrumentala



HARREMAN SAREETAKO 

HIZKUNTZA ARAUAK ETA 

OHITURAK

•Erabilera esparruetako arau eta 

ohiturak

•Lagunak/ Koadrila/ Bikotea

•Etxea/ Familia

•Lantokia/ ikasketa tokia
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•Lantokia/ ikasketa tokia

•Antolatutako aisialdia/ kirola

•Norbanakoa eta taldearen arteko 
elkarreragina



HIZKUNTZA 

GAITASUNA

•Norberaren gaitasuna

• Oinarrizko hizkuntza gaitasuna

• Gaitasun erlatiboa

• Euskaraz komunikatzeko 

erosotasuna (hizkuntza naturala, 

adierazkorra,… sortzeko 

gaitasuna)
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gaitasuna)

• Euskalkian aritzeko gaitasuna

•Ingurukoen hizkuntza gaitasuna 

(hiztunen arteko gaitasun 

oreka/desoreka)



IDENTITATE 

KOLEKTIBOAK

•Familia, koadrila eta inguruko 

taldeekiko kidetasun 

sentimendua

•Herria, eskualdea, lurraldea, 

nazioa eta kulturarekiko 

kidetasun sentimendua
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kidetasun sentimendua

•Euskal hiztunen taldearekiko 

kidetasun sentimendua



JARRERAK ETA 

PORTAERAK

•Hizkuntzarekiko jarrerak: 

lotsa, harrotasuna, 

koherentzia nahia, 

axolagabetasuna,…

•Hizkuntzarekiko portaera
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HAURTZAROKO 

HIZKUNTZA INGURUNEA

•Familian bizitako hizkuntza 

errealitatea

•Eskolan bizitako hizkuntza 

errealitatea

www.soziolinguistika.org/gazteak

•Auzoan bizitako hizkuntza 

errealitatea


